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THÔNG T Ư
H ư ớ ng dẫn che độ phân phối lợ i nhuận đối vói công ty trách nhiệm 

hữu hã n mộ t thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngàv 29/1 1/2005;
- Căn cứ N ghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức Bộ Tài chính;
- Căn cứ N ghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về 

chuyên đôi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và 
tô chức quản lý công tv trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ 
sở hữu;

Thực hiện ý kiên chỉ đạo của Thủ tướng Chính phu tại công văn số 
1 81/VPCP-KTTH ngày 1 1/01/2010 của Văn phòng Chỉnh phủ về việc phân phối lợi 
nhuận của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên; Bộ Tài chính 
hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận đôi với công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên do Nhà nước làm chu sỏ' hữu như sau:

Điều 1. Thông tư này quy định việc phân phối lợi nhuận đối với công tv trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, bao gồm công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc các Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương, Công tv mẹ của các Tập đoàn, Tổng công ty do Thủ tướng Chính 
phu, Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương quyết định chuyển đôi, phê duyệt điều lệ tô chức hoạt động (sau đây gọi 
tắt là công ty).

Đỏi vói Tông công ty Đâu tư và kinh doanh vốn nhà nước, Sở giao dịch 
chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, các tô chức tín dụng và kinh doanh 
xổ số được thực hiện theo văn ban hướng dẫn riêng;.

Điều 2. L ợi nhuận thực hiện cua công ty sau khi bù đăp lỗ năm trước theo 
quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 
được phân phôi như sau:

1. Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kêt theo quy định của họp đồng 
(nếu có);

2. Bù đáp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận 
trước thuế;

3. Trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính; khi số dư quỹ băng 25% vôn điêu 
lệ thì không trích nữa;



4. Trích lập các quỹ đặc biệt từ lợi nhuận sau thuê theo tỷ lệ đã được Nhà 
nước qu\ định đôi với công ty đặc thù mà pháp luật quy định phải trích lập;

5. Số lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi các nội duna qu\ định tại các khoan 1. 
2. 3. 4 Điều này được phân phối theo tỷ lệ giữa vốn thuộc chủ sở hữu đầu tư tại 
công ty và vốn công ty tự huy động bình quân trong năm, trong đó:

Vốn thuộc c h ủ sở hữ u đ ầ u tư  tại công  ty và v ố n tự  huy độ n g  bình quân 
trong năm được xác định trên cơ sở là tông sô dư vốn cuố i mỗ i quý chia cho 4 quý.

- Số  vốn  thuộc  chủ  sở  hữu  đầu  tư  tạ i  thờ i  đ iểm  cuối  m ỗi  quý  được  xác   
định gồm số dư: Nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu - tài khoản 411, Quỹ  đầu tư phát 
triển - tài khoản 414 và Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản - tài khoản 441 qu\ định 
tại Quyết định số 15/2006/ỌĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Vốn do công ty tự huy động là số tiền công ty huy động do phát hành trái  
phiếu:v ay  v ốn  của các tổ chức ngân hàng, tín dụng, các tổ chức tài chính khác, của 
cá nhân, tổ chức ngoài công ty; vay vốn của người lao động và các hình thức huy 
động vốn khác theo quy định của pháp luật; trừ các khoản vay có bảo lành của 
Chính phũ. Bộ Tài chính, các khoản vay đưọc hỗ trợ lãi suât.

Điều 3. Lợi nhuận được chia theo vốn thuộc chu sở hữu đầu tư tại công t) 
được sư dụng như sau:

1. Đôi với công ty chưa được đầu tư đủ vốn điêu lệ thì phân lợi nhuận được 
chia theo vôri thuộc chủ sở hữu đâu tư tại công ty được dùng đẻ dâu tư bô sung cho 
đu mức vôn điều lệ cửa công ty đã được phê duyệt.

2. Đối với công ty có sô vốn thuộc chủ sở hữu đâu tư tại côrm ty lớn hơn hoặc 
băng mức vỏn điều lệ đà được phê duyệt theo quy định thì chủ sở hữu chu trì phôi 
hợp với Bộ Tài chính có phương án báo cáo Thủ tướng, Chính phu chuyên phân lợi 
nhuận được chia theo vốn thuộc chủ sở hữu đầu tư tại công ty về  Quỹ hỗ trợ sắp xếp 
doanh nghiệp Trung ương.

Điều 4. L ợi nhuận được chia theo vốn tự huy động được phân phôi như sau:

1. Trích tối thiêu 30% vào quỹ đầu tư phát trien của công ty.

2. Trích quỹ thưởng Ban quản lý điêu hành công ty, cụ thê:

2.1. Căn cứ vào xếp loại kết quả hoạt động của Hội đông thành viên họặe 
Chu Lịch  công ty và Ban giám đốc theo quy định hiện hành, quỹ thưởng Ban quản lý 
đ iều hành công ty được trích lập như sau:

Đòi với trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được trích tôi đa 5% lợi 
nhuận được chia theo vốn tự huy động để lập quỹ thưởng Ban quàn lý điều hành 
công ty; mức trích một năm không vượt quá 500 triệu đồng (đôi với công ty có Hội 
đồng thành viên), 200 triệu đồng (đối với công ty không có Hội đồng thành viên);

Đối với trường hợp hoàn thành nhiệm vụ thì được trích tôi đa 2,5% lợi nhuận 
được chia theo vốn tự huy động đê lập quỹ thưởng Ban quản 1) điều hành công ty: 
mức trích một năm không vượt quá 250 triệu đông (đôi với công ty có Hội đông 
thành viên). 100 triệu đồng (đối với công tv không có Hội đông thành viên);

Đối với trưởng hợp không hoàn thành nhiệm vụ thì không được trích lập quỹ 
thưởng Ban q ủ a n lý điều hành công ty kê cả trường hợp công ty có lài.



2.2. Riêng đôi với công ty đặc thù có vốn thuộc chủ sở hữu đầu tư tại công ty 
nhiêu hơn vốn doanh nghiệp tự huy động hoặc không có vốn tự huy động nên lợi 
nhuận được chia theo vốn tự huy động không đu hoặc không có đê trích quỹ thưởng 
Ban quản lý điêu hành công ty, trường; hợp Ban quản lý điều hành công ty hoàn 
thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được trích lập quỹ thưởng Ban quản lý 
điêu hành công ty theo quy định tại Điều 8 Thông tư này; Mức trích quỹ được xác 
định theo quy định tại khoản 2.1 Điều này.

2.3. Bộ, UBND tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên 
của các Tập đoàn, Tông công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 
quyêt định IV lệ trích cụ thê đôi với quỹ thưởng Ban quan lý điều hành công ty trên 
cơ sở  hiệu qua  hoạt động, kế t quả  phân loại doanh nghiệp của công  ty và  quy  định 
tại Điều này.

3. Số lợi nhuận còn lại được phân phối vảo quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi
theo kết quả phân loại doanh nghiệp, trong, đó:

- Công ty xếp loại A được trích tôi đa không quá 3 tháng lương thực hiện cho 
hai quỹ khen thưởng, quỹ phúc lọi;

- Công ty xêp loại B được trích tôi đa không quá 1,5 tháng lương thực hiện
cho hai quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi;

- Công ty xếp loại c  dược trích tối đa không quá 1 tháng lương thực hiện cho 
hai quỳ khen thưởng, quỹ phúc lợi;

- Công ty không  thực hiện xếp loại theo quy định thì không được trích lập hai 
quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.

Mức trích vào môi quỹ do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết 
định sau khi tham khảo ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn công ty.

4. Sô lợi nhuận còn lại sau khi đã trích đủ quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi theo 
quy định tại khoán 3 Điêu này tiếp tục được bô sung quỹ đầu tư phát trien của công
ty.

Điêu 5. Đôi với công tv đâu tư thành lập mới (không phải là chuyên đôi từ 
công ty nhà nước) trong 2 năm liên kê từ khi có lãi nếu phân phối lợi nhuận như 
trên mà hai quỹ khen thưởng, phúc lợi không đạt 2 tháng lương thực hiện đối với 
công ty xếp loại A; không đạt 1,5 tháng lương thực hiện đối với công ty xếp loại B 
và không đạt 1 tháng lương thực hiện đôi với công ty xếp loại c ,  thì công ty được 
giảm phần trích quỹ đầu tư phát trien đê đảm bảo đu mức trích hai quỹ khen 
thưởng, phúc lọi theo quy định này. Mức giảm tối đa hãn Si toàn bộ sô trích quỹ đâu 
tư phát triển từ lợi nhuận sau thuê phát sinh của năm tài chính. Trong các năm sau 
Công ty thực hiện việc phân phối lợi nhuận sau thuê theo quy định tại Điều 4 Thông 
tư này.

Điều 6. Đối với công ty được thiết kể, đầu tư thành lập đe thực hiện mục tiêu 
chủ yêu, thường xuyên và ổn định là sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công 
ích do nhà nước đặt hàng hoặc giao kê hoạch khi thực hiện phân phối lợi nhuận theo 
cơ chế này mà không đủ trích quỹ thưởng Ban quan lý điêu hành công ty và hai quỹ 
khen thưởng phúc lợi theo mức quy định tại Thông tư này thì được giảm trích quỹ



đầu tư phát triển, giảm phân lọi nhuận được chia theo vôn thuộc chu sở hữu đâu tư 
tại công ty đẻ trích đủ qũy thưởng Ban quản lý diêu hành cônạ ty và hai quỹ khen 
thưởng phúc lợi theo quy định. N ếu giảm toàn bộ số tiền trên mà vẫn chưa đu thì sè 
được Nhà nước xem xét, hỗ trợ:

100% mức trích quỹ còn thiếu nêu công ty được xếp loại A và có tỷ trọng 
doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đạt từ băng hoặc trên 50% tổng 
doanh thu.

50% mức trích quỹ còn thiêu nếu công ty được xêp loại A nhưng có tỷ trọng 
doanh thu cung, ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đạt dưới 50% tông doanh thu hoặc 
xếp loại B.

Lợi nhuận sau thuế đê trích lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công t\ và 
hai qũy khen thưởng phúc lợi bao gôm: lợi nhuận từ hoạt động cung ứng sản phẩm, 
dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng hoặc giao kê hoạch hoặc do đấu thầ u và lợi 
nhuận từ hoạt động kinh doanh khác.

Diều 7. Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi đôi với côn« ty đặc thù:
Công ty đặc thù có vốn thuộc chủ sở hữu đâu tư tại công ty nhiêu hơn vốn 

công ty tự huy động hoặc không có vốn tự huy động; Công ty đã có quyết định cua 
cơ quan có thẩm quyền về cổ phần hoá doanh nghiệp nhưng chưa chính thức 
chuyển đổ i sở hữu (chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lân đâu 
theo hình thức mới); Công ty đang thực hiện một sô nhiệm vụ kinh tê, xâ hội do 
Nhà nước giao tại các địa bàn thuộc vùng biên giới, hải đảo, địa bàn chiên lược; làm 
nhiệm vụ kinh tế kết hợp quốc phòng; giải quyêt việc làm cho đôna bào dân tộc... 
khi thực hiện chế độ phân phối lợi nhuận sau thuế theo quy định tại Điêu 2, Điêu 4 
T hông  tư  này mà hai quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi thấp d o  lợi nhuận sau thuê 
được chia theo vốn tự huy động ít hoặc không có thì được trích lập quỹ khen 
thưởng, phúc lợi như sau:

- Được trích hai quỹ tố i đa là 3 tháng lương thực hiện nêu công ty xêp loại A 
và số phai nộp ngân sách phát sinh trong năm cao hơn hoặc bằng năm trước;

- Được trích hai quỹ tối đa là 1,5 tháng lương thực hiện nếu công ty xêp loại 
số phải nộp ngân sách phát sinh trong năm thấp hơn năm trước hoặc xêp loại

B và số phai nộp ngân sách phát sinh trong, năm cao hơn hoặc bằng năm trước;

- Được trích hai quỹ tối đa bàng 1 tháng lương thực hiện đối với các công ty 
còn lại (có thực hiện xếp loại);

- Công ty không thực hiện xếp loại theo quy định thỉ không được trích lập 
quỹ khen thướng, phúc lợi.

Điều 8. Trình tự bố sung quỹ thưởng Ban quán ly điều hành công t) và hai 
quỹ khen thường phúc lợi đối với công ty đặc thù như sau:

- Giam quỹ đẩu tư phát triển được trích theo quy định đê bô sung quỹ thưởng 
Ban quản lý điều hành công ty và hai quỹ khen thưởng, phúc lợi cho đạt mức quỹ 
định tại khoan 2.1 Điều 4 và Điều 7 Thông tư này;
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- Nẻu dùng hết phần để trích quỹ dâu tư phát trien mà quỹ thưởng; Ban quản 
lý điêu hành công ty và hai quỹ khen thưởng phúc lợi chưa đạt mức quv định thi 
doanh nghiệp được dùng phần lợi nhuận được chia theo vốn thuộc chu sơ hữu đâu 
tư tại công ty đê bô sung quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty và hai quỹ 
khen thường phúc lợi, nhưng mức sử dụng tối đa bằng 50% số lợi nhuận được chia 
theo vốn thuộc chủ sở hữu đâu tư tại công ty.

Điều 9. Kết quả phân loại doanh nghiệp A, B, c  và mức độ hoàn thành nhiệm 
vụ của Hội đông thành viên hoặc Chủ tịch công ty và Ban giám đốc được xác định 
theo quy định của pháp luật.

Điều 10. H iệu lực thi hành:
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kê từ ngày 05/1 1/2010 và áp dụng cho 

năm tài chính 2010. Các quy định trước đây về phân phôi lợi nhuận của công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trái với quy định 
tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

2. Công ty mẹ thuộc các Tập đoàn, Tông công ty, công ty mẹ trong mô hình 
công ty mẹ - công ty con vận dụng quy định tại Thông tư này để thực hiện phân 
phôi lợi nhuận tại công ty con là công  ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100 % 
vốn công ty mẹ.

3. Trong quá trình thực hiện nêu có khó khăn vướng mac các công ty phản 
ánh vê Bộ Tài chính đê xem xét giai quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các phó thủ tướng chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP:
- HĐND. UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng T W & các Ban của Đảng:
- Văn phòng Quốc hội:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao:
- K iểm toán Nhà nước:
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Sở Tài chính, Cục thuế các tình,

TP trực thuộc TW:
- Các tập đoàn kinh tế. Tổng công  ty Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bàn (Bộ Tư pháp);
- Công báo:
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ TÀi chính;
- Websile Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục TCDN.
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